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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 25,1–13)
Przypowieść o dziesięciu pannach.....
...................................................................................................
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:............................................
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami
zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne
rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały
roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie«. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie,
panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej; we wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego; w środę św. Marcina z Tours; w
czwartek św. Jozafata; w piątek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
09.11. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. W intencji ojca Andrzeja z prośbą o dar zdrowia
i opiekę Matki Najświętszej.
10.11. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszka Holaka –
z racji pogrzebu.
11.11. Środa – Święto Niepodległości
Biały Kościół – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ewy Hyły.
Nowolesie – Msza św. o godz. 12:00. 1) W intencji Parafian. 2). O błogosławieństwo Boże
w posłudze duszpasterskiej dla ks. proboszcza Janusza – intencja od Róż Różańcowych.
3). W intencji należących do Wspólnoty Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo i dar
zdrowia w Rodzinach.
12.11. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. W intencji należących do Wspólnoty Żywego
Różańca o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia w Rodzinach.
13.11. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Jankowskich: Mateusza, Franciszki, Elżbiety, Stanisława, Apolonii, Józefa, Apolonii, Piotra i
Franciszki.
14.11. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Michułka: Antoniego, Antoniny, Tadeusza, Józefa, Franciszki i ich zmarłych Rodziców.
15. 11. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O błogosławieństwo Boże w posłudze
duszpasterskiej dla ks. proboszcza Jansza – intencja od Róż Różańcowych.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych rodziców:
Stanisława i Heleny oraz zmarłego brata Ryszarda.

Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Miazek w
6. rocznicę śmierci.
1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30.
2. W środę, 11 listopada, w liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours przypada
odpust w kościele w Nowolesiu. Jest to też Narodowe Święto Niepodległości. Msze
św. w tym dniu zostaną odprawione w Białym Kościele o godz. 10:00 i suma
odpustowa w Nowolesiu o godz. 12:00.
3. Zakończyliśmy tegoroczną modlitwę wypominkową. Bardzo dziękuję za złożone z tej
racji ofiary.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
.............................................................................................................................................
„Dar Boga”
Kiedy nad schorowaną Polską (i Europą) przetaczają się spory i manifestacje uliczne o
granice prawa do życia, kiedy zaczynamy się gubić w sieci sprzecznych argumentów, warto
oprzeć się na sile Słowa Bożego i tych, którzy je głoszą.
I tak święty Jan Paweł II wielokrotnie mówił nam, że prawo do życia „przysługuje
istocie ludzkiej we wszystkich fazach jej rozwoju, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, i
we wszystkich warunkach, a więc niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy chora, w pełni
sprawna czy upośledzona, bogata czy biedna” (Adhortacja Apostolska).
Papież Benedykt XVI analizując życie ludzkie stwierdził, że „kiedy traktuje się je
tylko jako rzeczywistość biologiczną, staje się przedmiotem kalkulacji o przewidywalnych
skutkach. W każdym człowieku nawet pozornie nieużytecznym - należy widzieć obraz
Boga” (Czternaście encyklik JPII).
Człowiek nie pochodzi z przypadku – podkreślał Benedykt XVI „człowiek pochodzi
ze stwórczej Bożej miłości, jest przez niego chcianym i przeznaczonym do wieczności”
(Elementarz Benedykta XVI).
W encyklice „Evangelium Vitae” mowa jest o kulturze śmierci, która wyraża się
przez...
- bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoto ludzkiej,
-bezpośrednie przerwanie ciąży, zamierzone jako cel czy jako środek,

- eutanazję, która jest moralnie niedopuszczalnym dobrowolnym zabójstwem osoby ludzkiej
przez czyn lub zaniedbanie, w celu usunięcia wszelkiego cierpienia.
Warto to dodać za „Kartą Praw Rodziny”, że niedopuszczalne są manipulacje,
eksperymentalnie dokonywane na ludzkim embrionie lub inne jego wykorzystanie.
I wreszcie kwestia fundamentalna. Kongregacja Nauki Wiary ostrzega przed
stosowaniem prawa stanowionego nad prawem moralnym.
Bowiem, prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które
przekraczają jego kompetencje.
Święty Jan Paweł II mówił w związku z tym „ wynaturzonym pojęciem wolności będącej po
prostu wolnością silniejszych służącą ujarzmieniu słabszych”.
Nb. przed sytuowaniem prawa stanowionego nad prawem moralnym ostrzegał antyczny
dramaturg Sofokles w tragedii „ Antygona”.
Król z dnia na dzień zmienił prawo, depcząc ówczesne normy etyczne a to
doprowadziło do śmierci trzech najbliższych mu osób: syna, żony i siostrzenicy (który
zastępował ojca).
Obserwując uliczne manifestacje zgadzam się z tymi, którzy mówią, że stosowany jest
na nich czarny strój i znak błyskawicy, kojarzący się nam Polakom, jednoznacznie.
A że dominuje tam, teraz atmosfera dość swobodna, przypomina mi się morał z bajki księdza
biskupa Ignacego Krasickiego „Żaby i dzieci”: co dla jednych jest zabawą, dla innych –
walką o życie.
Zakończę apelem Jana Pawła II wszyscy wierni Kościoła w każdym pokoleniu muszą
z „coraz większym przekonaniem, podtrzymywać życie ludzkie i je bronić wszelkimi
środkami przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w
którym się ono znajduje”.
Apel tym zasadniejszy, że wg GUS do końca stulecia będzie 24 mln Polaków to tylko
trzy pokolenia. Jak to się ma do obecnych 38 mln? Jak to się ma do żądania „aborcji na
życzenie”?
Na podst. artykułu
ks. dr Janusza Prezjnera
oprac: Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

